
 
 

 
 

 

 
��d�����>͛�^^�D�>���'�E�Z�> EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL 

ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
�ĂĚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ͗ 
 
 

x Dia: Dilluns 4 d͛abril de 2021 
 
x Hora: 1a. Convocatòria a les 17.00 hores 

2a. Convocatòria a les 17.30 hores 
 

x Lloc: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Parc de Torreblanca 
Ctra. Nacional 340, km 1249 

               Sant Feliu de Llobregat  
 
 

KƌĚƌĞ�ĚĞů�ĚŝĂ�ĚĞ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�KƌĚŝŶăƌŝĂ͗ 
 
 
1.- Proposta d͛aprovació de l͛encàrrec de la defensa legal, a càrrec del Consell, de les persones investigades 
així com del Consell Esportiu del Baix Llobregat com a persona jurídica en la causa oberta com a 
conseqüència del procediment penal Diligències Prèvies 6/2022 del Jutjat d͛Instrucció núm. 4 de Cornellà 
de Llobregat. 

 
 

Acta 01/2022 
 
 

A les 17.3Ϭ�ŚŽƌĞƐ�Ɛ͛ŝŶŝĐŝĂ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ General Extraordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
Hi assisteixen 30 socis amb dret a vot, que conformen un 35,71% sobre la totalitat dels socis amb dret a 
vot. 
 
 

En primera instància, el Sr. Valls dona la benvinguda als assistents i a continuació dona pas a l͛únic 
punt de l͛ordre del dia,  Proposta d͛aprovació de l͛encàrrec de la defensa legal, a càrrec del Consell, de les 
persones investigades així com del Consell Esportiu del Baix Llobregat com a persona jurídica en la causa 
oberta com a conseqüència del procediment penal Diligències Prèvies 6/2022 del Jutjat d͛Instrucció núm. 
4 de Cornellà de Llobregat. 
 



 
 

 
 

 
 
A continuació va una breu exposició dels antecedents que provoquen la investigació de les persones 

afectades en la causa oberta, la Sra. Eva Calbó, gerent del Consell Esportiu, i el Sr. Salvador Valls, president 
del Consell Esportiu i cap d͛esports de l͛Ajuntament de Cornellà en la data de la causa.  

 
Feta aquesta contextualització, el Sr. Valls dona pas al Sr. Jordi Tirvió Portús, lletrat expert en dret 

penal que explica els motius que van provocar l͛entrada, el registre de les dependències de l͛entitat i la 
detenció de diferents persones vinculades al Consell Esportiu i Ajuntament de Cornellà. Afegeix que 
l͛actuació va ser totalment desmesurada donat que es sustenta en falsedats i indicis gens contrastats. Així 
mateix expressa que no hi havia elements suficients per tractar els fets com ͞delictes criminals͟ i que 
queda de manifest que existeix un total desconeixement del sistema administratiu tant per part de la 
policia nacional com de la jutgessa. 

 
A continuació explica que actualment estem en la fase d͛instrucció del procediment, fase de 

investigació durant la qual la jutgessa ha de practicar les diligències, prendre declaracions, etc. Per acabar, 
el Sr. Tirvió manifesta la seva tranquil·litat en quant a la situació i confia que el procés s͛arxivi sense anar 
més enllà (fase d͛acusació i fase de judici) 

 
El Sr. Valls agraeix la intervenció del Sr. Tirvió i a continuació explica la necessitat de convocar aquesta 

Assemblea Extraordinària primerament per explicar als membres de l͛Assemblea els fets i alhora per tal 
d͛aprovar l͛encàrrec de la defensa legal de tot el procés donat que ens trobem davant d͛un fet extraordinari 
i afegeix que el Consell té contractada una pòlissa de responsabilitat de directius que cobrirà total o 
parcialment la despesa de l͛encàrrec legal. 
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acte extraordinari i no ordinari de gestió que és el que competeix a la Comissió Directiva. 

 
El Sr. Valls obre torn de paraules per tal d͛aclarir dubtes.  
 
La Sra. Mª Antònia Barragan intervé per puntualitzar que el fem avui és demanar als membres de 

l͛Assemblea aprovar la defensa jurídica, a càrrec del Consell, de les persones investigades així com del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat com a persona jurídica en la causa oberta sense prejudici de la cobertura 
de l͛assegurança. 

 
 Per tancar, el Sr. Valls sotmet a votació l͛encàrrec de la defensa legal, a càrrec del Consell, de les 
persones investigades així com del Consell Esportiu del Baix Llobregat com a persona jurídica en la causa 
oberta com a conseqüència del procediment penal Diligències Prèvies 6/2022 del Jutjat d͛Instrucció núm. 4 
de Cornellà de Llobregat. 

 
S͛ĂƉƌŽǀa per unanimitat  l͛encàrrec de la defensa legal, a càrrec del Consell, de les persones investigades 
així com del Consell Esportiu del Baix Llobregat com a persona jurídica en la causa oberta com a 
conseqüència del procediment penal Diligències Prèvies 6/2022 del Jutjat d͛Instrucció núm. 4 de Cornellà 
de Llobregat. 

 



 
 

 
 

 
Abans de donar per finalitzada l͛Assemblea, el Sr. Valls agraeix el suport a tots els assistents i manifesta 

que hem de revertir aquesta situació i convertir-la en oportunitat per enfortir la posició del Consell Esportiu 
com a referent de la promoció esportiva de la comarca. 

 
Sense cap altra qüestió, a les 18.30 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General 

Extraordinària. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Vist i plau 
Clara Quirante Soriano          Salvador Valls i Cuello 

                   
Secretari       President  
Consell Esportiu del Baix Llobregat        Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 4 d͛abril de 2021 




